Attachment 7
หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

(สาหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่วั ไป)
(For general trust unitholders)
แบบ ก.
Form A.
เขียนที่ ......................................
Written at
วันที่...................เดือน................... พ.ศ......................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า................................................................................................................................................ สัญชาติ..................................
I/We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที่...................ถนน ..................................................ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต.....................................
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด.....................................................................................รหัสไปรษณีย ์ ..............................................โทรศัพท์.......................................
Province
Postal Code
Tel.No.
(2) เป็ นผูถ้ ือหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)
Being a unit holder of Prospect Logistics and Industrial Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust (PROSPECT)
โดยถือหน่วยจานวนทัง้ สิน้ รวม.................................................. หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................................เสียง
Holding the total number of trust units,
units and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 ชื่อ....................................................................................................................................................... อายุ............................................ปี
Name
age
years
อยู่บา้ นเลขที่...................ถนน ..................................................ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต.....................................
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด.....................................................................................รหัสไปรษณีย ์ ..............................................
Province
Postal Code
หรือ กรรมการอิสระ
or Independent Director, namely
 ชื่อ.........................................นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิว์ ฒ
ั นา............................................................. อายุ....................58....................ปี
Name .........................................Ms. Pakavalee Jearsawatvattana.........................................................age ..................58..............years
อยู่บา้ นเลขที่....62/63.....ซอย.......อรรถการประสิทธิ์………..ถนน ...........-........ตาบล/แขวง...........ทุง่ มหาเมฆ.........อาเภอ/เขต........สาธร...........
Residing at …62/63….Soi…….. Attakarnprasit………...Road………-…Tambol/Khwaeng.. Tung Maha Mek…Amphur/Khet..Sathorn…
จังหวัด...................กรุงเทพมหานคร........................................รหัสไปรษณีย ์ ............10120............
Province................Bangkok................................................ Postal Code………….10120……..
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจาปี
2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล ในวันที่ 20 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the 2022 Annual General Meeting of Prospect Logistics and
Industrial Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust Unitholders will be held by way of electronic means (E-AGM) on April
20, 2022. at 14:00 hrs., in accordance with criteria specified in the laws on electronic meeting or any adjournment at any date, time
and place thereof.
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:
(4.1) วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
Agenda 1 To acknowledge the operating results of PROSPECT REIT for the fiscal year starting from 1st January 2021
to 31 December 2021.
(4.2) วาระที่ 2 พิจารณารับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 2 To acknowledge the Financial Statements of PROSPECT REIT for the fiscal year ending 31 December 2021.
(4.3) วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม
2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To acknowledge the distribution of dividends to PROSPECT REIT Unitholders for the fiscal year ending 31
December 2021.
(4.4) วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2565
Agenda 4 To acknowledge the appointment of an auditors and the determination of the remuneration of an auditor of
PROSPECT REIT.
หมายเหตุ: วาระที่ 1 - 4 ข้างต้นเป็ นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ ไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน
Note: Agenda 1 – 4 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.
(4.5) วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 5 To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such
voting be untrue and not my/our voting as the unit holders.
(6) ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณี ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รบั มอบฉันทะ
มีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.
ลงนาม/Signed
ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงนาม/Signed
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(
)
หมายเหตุ/Remarks
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The unitholders appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to
many proxies for splitting votes.
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สิ่งที่แนบมาด้วย 7
หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

(สาหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ปี รากฏในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหน่วยทรัสต์)
(For foreign trust unitholders who have custodians in Thailand only)
แบบ ข.
Form B.
เขียนที่ ......................................
Written at
วันที่...................เดือน................... พ.ศ......................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า................................................................................................................................................ สัญชาติ..................................
I/We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที่...................ถนน ..................................................ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต.....................................
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด.....................................................................................รหัสไปรษณีย ์ ..............................................โทรศัพท์.......................................
Province
Postal Code
Tel.No.
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ (Custodian) ให้กบั ....................................................................................................
as a Custodian for
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)
Being a unit holder of Prospect Logistics and Industrial Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust (PROSPECT)
โดยถือหน่วยจานวนทัง้ สิน้ รวม.................................................. หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................................เสียง
Holding the total number of trust units,
units and having the right to vote equal to
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 ชื่อ....................................................................................................................................................... อายุ............................................ปี
Name
age
years
อยู่บา้ นเลขที่...................ถนน ..................................................ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต.....................................
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด.....................................................................................รหัสไปรษณีย ์ ..............................................
Province
Postal Code
หรือ กรรมการอิสระ
or Independent Director, namely
 ชื่อ.........................................นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิว์ ฒ
ั นา............................................................. อายุ....................58....................ปี
Name .........................................Ms. Pakavalee Jearsawatvattana.........................................................age ..................58..............years
อยู่บา้ นเลขที่....62/63.....ซอย.......อรรถการประสิทธิ์………..ถนน ...........-........ตาบล/แขวง...........ทุง่ มหาเมฆ.........อาเภอ/เขต........สาธร...........
Residing at …62/63….Soi…….. Attakarnprasit………...Road………-…Tambol/Khwaeng.. Tung Maha Mek…Amphur/Khet..Sathorn…
จังหวัด...................กรุงเทพมหานคร........................................รหัสไปรษณีย ์ ............10120............
Province................Bangkok................................................ Postal Code………….10120……..
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจาปี
2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล ในวันที่ 20 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the 2022 Annual General Meeting of Prospect Logistics and
Industrial Freehold &Leasehold Real Estate Investment Trust Unitholders will be held by way of electronic means (E-AGM) on April 20,
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2022. at 14:00 hrs., in accordance with criteria specified in the laws on electronic meeting or any adjournment at any date, time and
place thereof.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant the partial units as follows:
หน่วยทรัสต์............................................... หน่วย และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง
trust units,
units and having the right to vote equal to
votes
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:
(4.1) วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
Agenda 1 To acknowledge the operating results of PROSPECT REIT for the fiscal year starting from 1st January 2021
to 31 December 2021.
(4.2) วาระที่ 2 พิจารณารับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 2 To acknowledge the Financial Statements of PROSPECT REIT for the fiscal year ending 31 December 2021.
(4.3) วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม
2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To acknowledge the distribution of dividends to PROSPECT REIT Unitholders for the fiscal year ending 31
December 2021.
(4.4) วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2565
Agenda 4 To acknowledge the appointment of an auditors and the determination of the remuneration of an auditor of
PROSPECT REIT.
หมายเหตุ: วาระที่ 1 - 4 ข้างต้นเป็ นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ ไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน
Note: Agenda 1 – 4 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.
(4.5) วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 5 To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such
voting be untrue and not my/our voting as the unit holders.
(6) ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณี ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รบั มอบฉันทะ
มีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
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(7) ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุ ณาให้ผถู้ ือหน่วยระบุเสียงลงคะแนน
โดยเฉพาะเจาะจงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your vote whether the
trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.
ลงนาม/Signed
ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงนาม/Signed
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(
)
หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เท่านัน้
Only foreign trust unitholders whose names appear in the registration and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the trust unitholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units to
several proxies for splitting votes.
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